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เกณฑม์าตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จากการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกัน
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาสามารถจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษานั้น ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน 5 เกณฑ์มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
1.1 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร และยึดมั่นในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 
1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ        

รักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือสร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของสถาบัน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 
สถาบันให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และ

สังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการ
ท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชนน า ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 

มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รายละเอียดดังนี้  
สถาบันมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ทั้งของ
ไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  
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มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะ   

อันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และความต้องการที่หลากหลายของ
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ        
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหารจัดการบุคลากร 
และทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ         
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา     
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษา และการ
ด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ            
ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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ระดับหลักสูตร 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบ 

ในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2548  
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ   
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ   
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

3. นักศึกษา 3.1การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 
 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
5. หลักสูตร 
การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสตูรและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า          
ในศาสตรส์าขานั้น ๆ 

- การพิจารณาอนุมัตหิัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผูส้อน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3          

และ มอค.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้

อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรยีนการสอนที่มีการฝกึปฏิบัติ                        

ในระดับปรญิญาตร ี
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรยีนการสอน                  

ในระดับปรญิญาตร ี
- การช่วยเหลือ ก ากับ ตดิตามในการท าวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระและการตีพมิพ์ผลงานในระดับบณัฑิตศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจดักระบวนการเรียนการสอน

และการประเมินหลักสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน           
โดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มี          
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรยีนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
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ระดับคณะ 

 ระดับคณะ ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ ในระดับคณะ 
จ านวนรวม 21 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
จ านวนตัวบ่งชี ้

สกอ. กลุ่ม มรภ. มรสน. รวมท้ังหมด 
1. การผลติบัณฑิต 6 3 2 11 ตัวบ่งช้ี 
2. การวิจยั 3 1 - 4 ตัวบ่งช้ี 
3. การบริการวิชาการ 1 1 - 2 ตัวบ่งช้ี 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 1 - - 1 ตัวบ่งช้ี 
5. การบริหารจัดการ 2 1  3 ตัวบ่งช้ี 

รวม 13 6 2 21 ตัวบ่งชี้ 

 
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ 
1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม  

(ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.1) 
ผลลัพธ์ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก   
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.2) 

ปัจจัยน าเข้า 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.3) 

ปัจจัยน าเข้า 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.5) 

กระบวนการ 
 
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

(ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.6) 
กระบวนการ 

1.6 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ  
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

กระบวนการ 

1.7 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั   
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

กระบวนการ 

 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวตักรรม 
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

ผลลัพธ์ 

 1.9 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.4) 

ปัจจัยน าเข้า 

 1.10 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
(ตัวบ่งช้ีเฉพาะ มรสน.) 

ผลลัพธ์ 

 1.11 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(ตัวบ่งช้ีเฉพาะ มรสน.) 

ผลลัพธ์ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

(ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1) 
กระบวนการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.2) 

ปัจจัยน าเข้า 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั   
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.3) 

ผลลัพธ์ 

2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน   
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

ผลลัพธ์ 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 3.1) 

กระบวนการ 

3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ไดร้ับการพฒันาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

ผลลัพธ์ 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.1) 

กระบวนการ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

กระบวนการ 

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
และเอกลักษณ์ของคณะ  
(ตัวบ่งช้ีเดิม สกอ. 5.1) 

กระบวนการ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร  
(ตัวบ่งช้ีเดิม สกอ. 5.2) 

กระบวนการ 
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ระดับส านัก สถาบัน  

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ 

2. ภารกิจหลัก 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

2.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.7 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.8 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของ
หน่วยงาน 

2.9 ผลงานวิชาการของนักวิจัย ผลงานทางวิชาการทุก
ประเภทต่อนักวิจัย 

2.10 การบริการวิชาการแกส่ังคม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.11 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

..(ตัวบ่งชี้เฉพาะที่หน่วยงาน ก าหนดขึ้นเอง).. (หน่วยงาน ก าหนดขึน้เอง) 

3. การบริหารและการจัดการ 3.1 การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรยีนรู ้ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

4. การเงินและงบประมาณ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ 
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ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่
ด าเนินการในระดับสถาบัน จ านวน 22 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
จ านวนตัวบ่งชี ้

สกอ. กลุ่ม มรภ. มรสน. รวมท้ังหมด 
1. การผลติบัณฑิต 5 3 2 10 ตัวบ่งช้ี 
2. การวิจยั 3 1 - 4 ตัวบ่งช้ี 
3. การบริการวิชาการ 1 1 - 2 ตัวบ่งช้ี 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 1 1 - 2 ตัวบ่งช้ี 
5. การบริหารจัดการ 3 1  4 ตัวบ่งช้ี 

รวม 13 7 2 22 ตัวบ่งชี้ 

 
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ 
1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม  

(ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.1) 
ผลลัพธ์ 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก   
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.2) 

ปัจจัยน าเข้า 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.3) 

ปัจจัยน าเข้า 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.5) 

กระบวนการ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.6) 

กระบวนการ 

1.6 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ  
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

กระบวนการ 

1.7 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั   
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

กระบวนการ 

1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวตักรรม 
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

ผลลัพธ์ 

1.9 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
(ตัวบ่งช้ีเฉพาะ มรสน.) 

ผลลัพธ์ 

1.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(ตัวบ่งช้ีเฉพาะ มรสน.) 

ผลลัพธ์ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

(ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1) 
กระบวนการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.2) 

ปัจจัยน าเข้า 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั   
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.3) 

ผลลัพธ์ 

2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน   
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

ผลลัพธ์ 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 3.1) 

กระบวนการ 

3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ไดร้ับการพฒันาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

ผลลัพธ์ 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
(ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.1) 

กระบวนการ 

 4.2 ผลลัพธ์ด้านศลิปะและวัฒนธรรมไทย 
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

ผลลัพธ์ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
(ตัวบ่งช้ีใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

กระบวนการ 

5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
(ตัวบ่งช้ีเดิม สกอ. 5.1) 

กระบวนการ 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ  
(ตัวบ่งช้ีเดิม สกอ. 5.2) 

ผลลัพธ์ 

5.4 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ  
(ตัวบ่งช้ีเดิม สกอ. 5.3) 

กระบวนการ 

 

 
 

 

 

 

 

 


